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Trabalho com internet desde 2005

Agência desde 2014

Especialista em Marketing Médico

Proprietário da Surya MKT

PAULO SURYA

Material disponível
para Download
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casecase
Analytcs 



Gráfico referente ao inicio dos
trabalhos de 2019 à 2021



Gráfico referente à acessos 
Agosto 2021



Cliques no WhatsApp
Agosto 2021
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Parou de
pagar

Pagou Aparece

Desaparece



Mostra nas
proximidades



Mostra no Brasil inteiro,
por muito tempo

*Não é a curto prazo

SEO



SEOPilares do
Perfomance

Autoridade Conteúdo



PERFORMANCE
Sites rápidos01

Otimizados para celular02

Quanto mais clean melhor03

Direto ao ponto04



PERFOR
MANCE

Vídeo com legenda para deficientes auditivos
Letras Grandes para quem tem redução da visão
Imagens com meta descrição

Respeito a acessibilidade
1.
2.
3.

05

Códigos limpos 
(até 500kb cada página)06

Imagens com tamanhos adequados07
Bons servidores 
(hospedagem)08



Como
trabalhamos em

performance

Ferramenta de
código limpo

Desenvolvedores
focados em
performance

Preocupados com
acessibilidade



CONTEÚDO
Necessário responder 
as dúvidas dos usuários01

Cirrose
O que causa cirrose
Cirrose hepática

Focar na palavra principal
e nos seus derivados
1.
2.
3.

02

Ter somente um título (H1)03

Ter subtítulos (H2/H3)04



CON
TEÚ
DO

Usar listas
Exemplo: Principais sintomas da cirrose
  -
  -  
  -

05

Usar tabelas se for o caso06

Assinatura do profissional07

Quantidade de palavras deve
ser acima da média dos 
10 primeiros colocados

08



Como
trabalhamos

com conteúdo

Redatora
especialista

em SEO

Estrategista 
de planejamento
de conteúdo 

T



AUTORIDADE
Mostrar a autoridade 
do profissional01

No perfil
No footer
Na assinatura
No Instagram/Facebook/Youtube
Google meu negócio

Definir o nome para usar 
sempre igual
1.
2.
3.
4.
5.

02

CRM 
*Sempre03
Link Lattes04
Link Publicações05



AUTO
RIDADE

Linkar todas as redes sociais06

Incentivar avaliações positivas07
Página de mídias com 
links das reportagens08

Backlinks
não fazer trocas de links

Conquistar links apontado 
para seu site 
1.
2.

10

Cursos e Certificações09



Quero contratar a
Surya MKT

Quero contratar 
uma consultoria

Clique na opção
de interesse
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